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ÖNSÖZ 

Güzel yüzlü, güzel ruhlu çocuklar! 

Sizi Yaratan'ın size hangi öğütleri verdiğini biliyor musunuz? 
Gelin, sayfaları çevirelim ve bu öğütleri yavaş yavaş öğrenelim. 
Her okuyuşunuz yeni güzellikler getirecek size,.. Barış, mutluluk, gü¬ 
ven ve sevgi yeşerecek küçük kalplerinizde... 

Hepinize başarılar diliyor ve sizleri sevgiyle kucaklıyorum. 

Saygıdeğer anne-babalar! 

Bu kitapçığın hazırlanışındaki amaç, yavrularımızın düşü¬ 
nerek, anlama çabası içine girerek Kur'anla ilk somut bağ¬ 
lantılarını sağlamaya çalışmaktır. Seçilen öğütler, sayın Prof. Dr. 
Yaşar Nuri Öztürk'ün "Kur'an'ın Türkçe Çevirisinden alınmıştır. Yine 
Öztürk'ün yardımıyla seçilen metinler çocukların rahatlıkla 
anlayabilecekleri hale getirilmiştir. Ayetlerin bir kısmının tamamı, 
bir kısmının ise çocuklara vermek istediğimiz öğüdü içeren 
bölümü alınmıştır. 

Çocuklarımızın Kur'an'la tanışmalarında atacakları bu ilk 
adımda onlarla birlikte yürümeniz, sonu gelmeyen sorularını 
sabırla cevaplamaya çalışmanız onların din konusunda daha 
şuurlu yetişmelerine yardımcı olacaktır. 

Bu yolda küçük bir hizmetimiz olursa kendimizi mutlu saya¬ 
cağız. Başarı ve mutluluk dileklerimle... 

Canan Öztürk 

f 
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Esirgeyen, bağışlayan 

ALLAH’ın 

Birinci Bölüm 

KUR’AN ALLAH'I NASIL TANITIYOR^ 

adıyla!.. 1 
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“O, ALLAH’tır; tektir! 

ALLAH’tır; tüm ihtiyaçların, 

niyetlerin, övgülerin, 

yakarışların yöneldiği tek kuvvettir! 

Ne doğurmuştur O, ne 

doğurulmuştur! 

Hiç kimse O’nun 

dengi ve benzeri olmamıştır, 

olamaz!” 





"...Her şeyi bilen, sürekli yaratan O'dur. 

om. ( 
■*Wii 

"...Üstünlük ve onurun ve tüm hikmetlerin 
sahibidir O." 

.'M 

"...ALLAH tüm zenginliklerin sahibi, 
tüm övgülerin sahibidir." 

V 

"...Ve O'nun her şeye gücü yeter.” 



Lieri ve yeri yaratıp donatv an O'dur." 

‘‘■••ALLAH, yüo 

.. ***? 
debüV^^^6 eliğine de duy 

'...Rabbı 

n YO^° 9 

■in; her şeyi k°"°^on' 



Özerinde 



ALLAH’tan başka ilah yoktur. Sürekli var olandır O, 

kudretin kaynağıdır O.” 

© 



>0) 

0/J@h s'' 

4 
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V, ^ 

"Bu KUR’AN, 
insanların 

kalp gözlerini açacak 
ışıklardan oluşur. 

Gereğince inanan bir toplum 
için de bir kılavuz, 

bir sevgi, 
bir şefkat 

ve 
bir esirgemedir." 

!> • —* -J 

“t- "■'* • , 

"Kutsal/bereketli 

bir kitap bu; 

indirdik ki onu, 

ayetlerini derin derin 

düşünsünler ve öğüt 

alabilsin temiz 

özlüler.” 

. ’ ■ 



düşünensin dtye 
"... Okuyanlar öğût \ aW m, vartV 

KUR'AN'i kolaylaştırdık. fa*0' 

Ücüncü Bölüm 

KUR'AN İNSANI NASIL TANITIYOR 

-25- 



-,<s 

" \f£( ,0°'’ 
ge<Ç<*'en 

en güzel bir btÇirnçii 
Voro tt ik." 

. - v (erntt'eV'P a"nd,ran' 9erç6kten bajor,^ 

* ®et'"9 0nu kirletense kayba uğramış,lr „ 



" Size gelip 
çatan her kötülük 

ellerinizin kazandığı 
yüzündendir. 

" İnsanlara bir sevgi 
ve mutluluk tattırdığımızda 
onunla ferahlar, şımarırlar. 

ALLAH 
birçoklarını da affediyor. Kendi ellerinin hazırladıkları 

yüzünden kendilerine bir 
kötülük gelip çatsa, 

hemencecik 
ümitsizliğe düşerler.” 



II 

güzellik ve 

İnanmış olarak iyilik- 
\r\ 

Dördüncü Bölüm 

KUR'AN TOPLUMSAL YAŞAM İÇİN 
HANGİ ÖĞÜTLERİ VERİYOR 

-31 - 



" Şu bir gerçek ki, 

ALLAH; adaleti, iyi ve güzel 

davranmayı, yakın çevreye 

bağışta bulunmayı emreder. 

Tüm çirkinlikleri, kötülükleri, 

azgınlık-doymazlık ve 

kıskançlığı yasaklar. 

Düşünüp ibret alırsınız 

ümidiyle size 

öğüt veriyor.” 

.>ur 

" Eğer güzel 

davranırsanız, 

kendiniz için güzellik 

sergilemiş olursunuz. 

Ve eğer kötülük 

yaparsanız o da 

sizin zararınıza olur...” 

I 

I 



m j 

" İyilik ve güzellik üretene 
yaptıklarından daha fazlası verilecektir. 

Kötülük ve çirkinlik üretenlere 
gelince, onlar sadece yaptıklarıyla 

cezalandırılacaklardır.” 

-'209** 

* 
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* 

°'no1On b2|Slte buYuröu- 

°nlaraan °b0yo ** 'V/Z0^6Wn' 

«örr S on,w° 9e"rse 

on'°"o^tadre; °™aro (qh, îam°' 
söz söyle." hoşnul edici 



■ 

" Bir selam ile selamlandığınızda, 

onun daha güzeliyle yahut aynısıyla 

karşılık verin.." 

-38- 

" Güzellikle çirkinlik, iyilikle kötülük bir olmaz. 

Kötülüğü, en güzel tavırla sav. 
O zaman görürsün ki, 

seninle arasında çekişme, didişme, düşmanlık bulunan kimse, 
sımsıcak bir dost gibi oluvermiştir.” 

/ 
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Kirr) iyiliğe . 
'»ba£- 9ü^ih 

t b»Z7öne/« 
***# J?Pa'so 



" Yeryüzünde 
kasılıp kabararak 

yürüme! 

Çünkü sen, 
yeri asla yırtamazsın, 

uzunlukça da 
dağlara 

ulaşamazsın.” 

" Ölçtüğünüz zaman 
tam ve dürüst ölçün! 

Hilesiz teraziyle tartın! 
Bu hem yararlı 

hem de 
sonuç bakımından güzeldir.” 



.. VOP'C'b" SÖZ’ “Güze'. V v_ 

Ö!,nn etwe' 9e'e° 
atdınd0 dan 

bil sodoKo^ 
dobaüs'^1- 

^LLAHs'ımı v°wu,; 
oa^ Jlvo- noşgö-osunede 

"Kibirlenerek 
insanlardan 

yüzünü çevirme, 
yeryüzünde 

kasılarak yürüme. 
Çünkü 
ALLAH, 

kurula-kurula 
kendini övenlerin 
hiçbirini sevmez.” 

-45- 



" Kim güzel bir işe 
aracı olursa 
o işten ona 

bir pay vardır. 

Kim 
kötü bir işe aracı olursa 

o işten de ona 
bir pay vardır. 

ALLAH 
tüm canlıların rızkını yaratır.” 

-47- 



Yakınlarına hakkını ver. V 
Çaresize, \ 

yolda kalana da. V; 
Fakat saçıp savurma. \j 
Çünkü saçıp savuranlar 

şeytanların 
kardeşleri olurlar. 

Ve şeytan, 
V ALLAH'a 
\ nankörlük etmiştir. 



" ALLAH’ın hoşnutluğu için harcama 
yapın, sahip olduklarınızı başkalarıyla 

paylaşın; kendi ellerinizle kendinizi 
tehlikeye atmayın. 

Güzel düşünüp güzel işler 
yapın. 

Çünkü ALLAH, 
güzellik sergileyenleri 

sever.” 











İL 

"... Rabbim! 
Bana ve anne-babama 

lütfettiğin nimetine şükretmeme, 
hoşnut olacağın 

güzel ve hayırlı bir iş yapmama imkân ver. 

% 

>v 

Sevgi, şefkat ve esirgeyişinle 
beni iyilik ve barışı seven 

kullarının arasına sok.” 

"... Rabbim i 
Beni gireceğim yere 

doğruluk-dürüstlükle sok, 

çıkacağım yerden 
doğruluk dürüstlükle 

çıkar...” 

- -;v 

■- \ 
' • f- 1 ' > ' 

,-•* ';v 



NOTLAR 
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MİNİ SÖZLÜK 

arş : Göğün en yüksek katı, insan kalbi. 

benlik : Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey. 

eziyet: Aşırı güçlük ve sıkıntı. 

günah : Dince suç sayılan iş veya davranış. 

hikmet: Bilgelik, sebep, gizli sebep. Tanrı'nın insanlarca ilk bakışta 

anlaşılamayan amacı. 

ibret: Yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu veya 

bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç, ders, 

ilah : Tanrı. 

kalp gözü : Kalbin, vicdanın algılayışı, bakış ve görüş gücü, 

kibirlenmek: Kendini büyük görmek, büyüklenmek. 

Kutan : İslam dininin temel ilkelerini, Hz. Muhammed'e 

gönderilen Tanrı buyruklarını içeren temel kitap. 

lütfetmek: Vermek. İhsan etmek. 

nimet: İyilik, lütuf, ihsan. 

örselemek : Yıpratmak, hırpalamak, zedelemek. 

rızk : Yiyecek, içecek şey, azık. Tanrı'nın canlılar için dünyaya 

gönderdiği nimetlerin tümü. 

sadaka : Yoksullara yardım olarak karşılıksız verilen şey. 

şükretmek: Tanrıya veya iyilik yapana teşekkürlerini sunmak. 

Yetim : Babası ölmüş olan çocuk. 
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AYETLERİN KUR’AN’DAKI YERLERİ 

Birinci Bölüm 

s. Sure Ayet 

9 Ihlas ( Samimiyet) 1-4 

10 Fatiha (Açılış, açan, özetleyen) 2-3 

11 Bürûc ( Burçlar ) 14-15 

12 Yâsîn (Ya ve Sin harfleri ) 81 

12 Fâtır ( Yaratan, varlığın ilkelerini koyan ) 2 

12 Fâtır 15 

13 Fâtır 30 

13 Tâhâ ( Tı ve Ha harfleri) 114 

13 İsra ( Gece yürüyüşü) 1 

13 Hûd ( Hûd Peygamber) 4 

14 Hûd 12 

14 Hûd 61 

15 En'am ( Hayvanlar, davarlar) 101 

15 Lukman ( Hz. Lokman ) 30 

15 Sebe’ ( Saba ülkesi) 21 

16-17 Sebe' 47 

18 Zâriyât (Tozutup savuranlar) 58 

19 Hac (Ziyaret) 78 

19 Bakara (İnek) 255 

20 Nur (Işık) 35 

İkinci Bölüm 

s. Sure Ayet 

22. Sâd ( Sad harfi) 29 

23. Câsiye ( Çöken, oturan ) 20 

24. Kamer (Ây ) 17,22,32,40 

Dördüncü Bölüm 

s. Sure Ayet 

32. Nahl (Balansı) 90 

33. İsra 7 
34. Kasas (Peygamberlerin hayat hikâyeleri ) 84 

35. Nahl 23 

36-37 Isra 23 

38. Nisa (Kadınlar) 86 

39. Fussılet ( "Ayrıntılı yaptı") 34 

40-41 Câsiye 15 

42. İsra 37 

43. İsra 35 

44. Bakara 263 

45. Lukman 18 
46. A'raf ( Cennetle cehennem arası bölge ) 199 

47. Nisa 85 
48. İsra 26-27 

49. Duha ( Kuşluk vakti) 9-11 

50-51 Bakara 195 

52. Âli İmran (İmran Ailesi) 92 

53. Saff (Saf tutmak) 3 

54. Tevbe (Tövbe) 119 

Beşinci Bölüm 

s. Sure Ayet 

56-57 A'raf 55 
58-59 Müminûn (Müminler-inananlar) 118 

60-61 Nemi ( Kannca ) 19 

60-61 İsra 80 

Üçüncü Bölüm 

s. Sure Ayet 

26. Tîn (İncir) 4 

27. Şems ( Güneş ) 9-10 

28. Şûra ( Şûra, toplu denetim ) 30 

29. Rûm ( BizanslIlar ) 36 
30. Beyyine ( Kanıt, belge, aydınlık ) 7 
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